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Beste ouder(s)/ verzorger(s), 
 
Lockdown verlengd 
Gisteren heeft u op de persconferentie gehoord dat de lockdown wordt verlengd tot en met 9 februari. De 
basisscholen blijven nog minstens tot 25 januari gesloten. Het onderwijs op afstand gaat voorlopig door. Dat is 
op zich geen leuke boodschap,  maar we mogen wel  trots zijn op hoe we met elkaar het onderwijs op afstand 
georganiseerd krijgen. 
 
Onderwijs op afstand via TEAMS 

We zitten al in de 2e week onderwijs op afstand en….wat wordt er hard gewerkt! Door 
leerkrachten,  leerlingen en ouders. Leerkrachten van groep 3 t/m 8  geven 4x op een ochtend live  
instructie via TEAMS in de verschillende vakken. De leerkrachten/ leidsters van groep 0 en 1/2 
hebben 2x per week met alle kinderen  een videobelmoment via TEAMS en geven allerlei leuke 

opdrachten rond het thema KUNST. Ook de leerkrachten van onze schakelklasafdeling bieden leeractiviteiten 
aan via TEAMS. We zijn echt blij om zo toch alle kinderen te kunnen zien en wat doen ze allemaal hun best zeg! 
Aan u als ouders ook echt complimenten. We zien dat u uw best doet om de kinderen thuis zo goed mogelijk te 
begeleiden. We hebben u als ouder nodig om dit samen voor elkaar te krijgen, hartelijk dank voor alle inzet! 
 
Noodopvang tijdens lockdown 
Wij verzorgen onderwijs op afstand en noodopvang. Deze noodopvang is bedoeld voor: 
 Kinderen in een kwetsbare positie (voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke 

thuissituatie maatwerk nodig is). 
 Kinderen van wie beide ouders in cruciale beroepsgroepen werken of de alleenstaande ouder een cruciaal 

beroep heeft.  
 
Grenzen van de noodopvang 
Er is beperkt ruimte voor het opvangen  van noodopvang kinderen. In de  media hoort u dat de  vraag naar 
noodopvang veel groter is dan in de  eerste lockdown. Dat is ook op onze school. Er zijn helaas te weinig 
mensen beschikbaar om en de kinderen op te vangen en tegelijkertijd ook nog goed onderwijs te kunnen 
geven. Leerkrachten zijn immers druk bezig met les geven via TEAMS en kunnen geen twee dingen tegelijk. Als 
de groep voor de noodopvang te groot wordt, is goed lesgeven niet meer haalbaar voor ons.  
 
Minister Slob erkent deze  situatie en heeft de scholen laten weten dat noodopvang geweigerd mag worden als 
het onderwijs vastloopt. Om noodopvang mogelijk te blijven maken voor  de kinderen die het echt nodig 
hebben, doen we een groot beroep op uw verantwoordelijkheid: 
 We vragen u dringend eerst een oplossing te vinden in uw eigen netwerk.  
 Maak alleen gebruik van de  noodopvang op dagen en tijden waarop u geen alternatief heeft.  

 
In alle gevallen hebben kinderen die door de schoolleiding als kwetsbaar worden aangemerkt voorrang op 
andere noodopvang.  
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Geen onderwijs  op school  voor groep 8 
We begrijpen de zorg voor met name deze groep, omdat zij straks een advies moeten krijgen voor het 
voortgezet onderwijs. Er is echter door het kabinet alleen een uitzondering gemaakt voor eindexamenklassen-
VO, voortgezet speciaal onderwijs en praktijk onderwijs. Zij mogen wel naar school. Er wordt dus geen 
onderwijs op school gegeven voor groep 8. Leerkrachten van groep 8 zullen kansrijk en ruimhartig adviseren bij 
hun advies voor het voortgezet onderwijs. Met het voortgezet onderwijs is afgesproken dat ze kansrijk en 
ruimhartig leerlingen zal plaatsen.  
 
Ophaalmoment materialen vrijdag 15 jan. 
Er is a.s. vrijdagmiddag opnieuw een ophaalmoment.   

 13.00 -13.30 uur Schakelklassen op dependance.  

 13.00 -13.30 uur groepen 0 en 1-2 vanuit het raam van het eigen lokaal via het schoolplein 

 13.30 -14.00 uur groepen 3 vanuit het raam van het eigen lokaal via het schoolplein 

 14.00 -14.30 uur groepen 5 via achteringang (peuters) 

 14.00 -14.30 uur groep 6 via hoofdingang zijkant. 

 groepen 4, 7 en 8 niet van toepassing. Zij hebben al hun materialen al.  

We willen u vragen om: 
 Een mondkapje te dragen; 
 Afstand tot elkaar te houden op het plein of bij de andere ingangen;  
 Gelijk weer te vertrekken als u de spullen hebt gekregen;  
 Alleen te komen;  
 Op tijd te komen in het aangegeven tijdvak. Zo voorkomen we dat het te druk wordt met ouders rond 

de school.  
  
 
 
 
 
 
 

Hartelijke groet,  
mede namens het team,  
 
Ingard Lachman 
Directeur Pniëlschool    


